ČÍM SE LIŠÍME?
A PROČ JSME PRVNÍ?
(doprovodný text ke kurzům NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE pro období 2014+)
Jsme zvyklí vycházet ve svých projektech z finančních zdrojů na národní úrovni, zapomínáme,
že jsme členským státem Evropské unie. Je praktickou a denní zkušeností chápat všechny
nabízené příležitosti. Aby tomu tak bylo, je nutno znát a dobře se orientovat v úrovni nadnárodní
spolupráce. Komunitární programy jsou přístupné pro každého z členských států Evropské unie. Znát
mechanismus projektového řízení právě pro čerpání přímých peněz z Bruselu v rámci komunitárních
programů, je přidaná evropská hodnota nabízené NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE organizované
autorizovaným subjektem tj. Bohemia EU Planners v podmínkách standard České republiky.
Prezentovaná PROFESNÍ KVALIFIKACE VÁM ZAJISTÍ VAŠI PRACOVNÍ POZICI PRO OBDOBÍ 2014 2020, kdy komunitární programy dominují ve finančním objemu nadcházejícího programovacího
období 2014+ vůči operačním programům v členských státech EU.
Záměrem bylo připravit soubor informačního vzdělávání a projektového řízení včetně ověření na
příkladech projektů s přímou účinností do praktického denního života jednotlivých zájemců z řad
malých a středních podniků, neziskových organizací a veřejné správy. Cílem je pak přenést, ověřit
a hlavně uplatnit možnosti těchto projektových záměrů pro potenciál rozvoje místa, obce, města,
regionu prostřednictvím žadatele projektu tj. MSP, NNO, veřejná správa, ale i jich samotných.
V čem se toto vše liší je ve formě zpracování (rychlost, jednoduchost, četnost, propracovanost) a
v začlenění do nadnárodní spolupráce v rámci EU, Evropy, třetích zemí. Poznání a přenos příkladů
dobré praxe modifikovaných do našich podmínek.
Nabízená profesní kvalifikace v oborech Administrátor projektu a Manažer projektu je vytvořena
na základě zkušeností detailní práce jak v podmínkách bruselského prostředí (a tudíž ověření
praxe z členských států EU), tak v četném kontaktu spolupráce s regiony v ČR. Tyto kurzy profesní
kvalifikace zajistí absolventovi kreativitu pracovní příležitosti, protože je určena a časově
předpřipravena pro období 2014+ tj. nové programovací období pro roky 2014-2020. Pokrývá
povinné standardy zadané Ministerstvy ČR (MMR a MŠMT) a je aktualizována a rozvinuta do
souboru znalostí pro komunitární programy, tzn. předkládat projektové záměry přímo na výzvy do
Bruselu a čerpat tak přímé peníze z těchto fondů. Komunitární programy jsou a budou
narůstajícím hlavním tématem pro nadcházející období. Jednatelka společnosti Bohemia EU
Planners, s.r.o předkládá tyto informace na seminářích, workshopech, konferencích od podzimu
2010 v ČR a detaily jsou uvedeny na www.bohemiaeuplanners.eu Dle informací Evropské komise
se předpokládá podpis smlouvy mezi členským státem EU a Evropskou komisí na období 2014+,
cca kolem dubna 2014, pak bude následovat projednávání operačních programů členského státu.
Termín uzavření těchto oboustranných jednání, když vezmu členský stát a Evropskou komisi je
maximálně do října 2014, kdy končí funkční období a po volbách do Evropského parlamentu (23.25.5.2014) bude zvolena nová Evropská komise.
Spolupráce společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o, PhDr.Vendula Raymová, jednatelka
společnosti, autorizované osoby pro uvedené akreditované kurzy, bude spočívat v maximální míře
zodpovědnosti a osobního přístupu v rozsahu výukového plánu s cílem zajistit u absolventů kurzů
osvojení požadovaných znalostí.
Harmonogram termínů kurzů lze zrealizovat i v jednotlivých regionech ČR.
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